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Mapa do Coronavírus no mundo

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA). El País
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Fonte: Ministério da Saúde e Secretarias da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 09/06, às 16h40.

REGIONAL
Casos sobem 40% em uma semana e
alcançam mais de 70% dos municípios
no Paraná

O boletim epidemiológico publicado pela
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
mostra que a circulação do novo Coronavírus
aumentou 40% na última semana. A diferença
é entre os 1.477 casos da semana
epidemiológica 22 (período de 24 a 30 de
maio) e os 2.068 da semana 23 (de 31 de
maio a 6 de junho). No mesmo quadro houve
aumento de 83% no número de óbitos, de 29
para 53. A doença já atingiu 283 cidades no
Paraná (70,9%). As macrorregiões que
registraram maior quantidade de casos novos
foram Noroeste (54%), Leste (45%) e Oeste
(42%). A primeira pulou de 195 para 300
novos casos em sete dias, a segunda de 543
para 788 e a terceira de 420 para 596. A
incidência aumentou 20% na região Norte, de
319 diagnosticados com a doença para 384.
Entre a semana 21 (de 17 a 23 de maio) e a
semana 22 houve crescimento de 68% no
número de casos, e a maior incidência foi na
região Oeste (163%). Leia Mais

Fonte: Agência de Notícias do Paraná

Ocupação de leitos de UTI apresenta
queda no Estado de SP

Após o início da retomada consciente
baseada no Plano São Paulo, o Governo do
Estado apresenta queda no índice de
ocupação de leitos de unidade de terapia
intensiva. Há duas semanas, a taxa estava
em 88,1% na Grande SP e 73,8% no Estado.
Hoje, os índices apresentados estão em
75,5% e 67,5%, respectivamente. “Todo
sistema de saúde do Estado está
absolutamente sob controle desde o início
da pandemia. Uma medida positiva que nos
tem permitido controlar o avanço da doença
de forma correta e dentro dos protocolos de
saúde”, aﬁrmou o governador João Doria.
Até o ﬁnal dessa semana, serão entregues
830 respiradores, em média 150 por dia, que
serão destinados para os locais com maiores
taxas de ocupação. Leia Mais
Fonte: Portal do Governo de São Paulo

GERAL

Vacina em spray, com aplicação no nariz,
será testada contra a Covid-19

Uma vacina por spray nasal é a nova aposta da
Universidade de São Paulo (USP) contra a
Covid-19, doença causada pelo novo
Coronavírus. O modelo de imunização, já
testado em camundongos contra hepatite B, foi
redirecionado para tentar frear a disseminação
do vírus SARS-Cov-2. Uma vez administrada,
dentro das narinas, espera-se que o corpo
produza a IgA secretora – anticorpos presentes
na saliva, na lágrima, no colostro e em
superfícies do trato respiratório, intestino e
útero. “Além de inibir a entrada do patógeno na
célula, a vacina impedirá a colonização deles
no local da aplicação”, explica Marco Antonio
Stephano, Coordenador da equipe. Leia Mais
Fonte: Jornal da USP

Assintomático
transmite
Coronavírus e,
sem teste e
rastreamento,
quarentena é
necessária, diz OMS
Pessoas com
Coronavírus mas
sem sintomas (os
chamados
assintomáticos)
também transmitem
o patógeno, aﬁrmou
nesta terça Maria
van Kerkhove, líder
técnica da OMS
(Organização
Mundial da Saúde).
O diretor-executivo
da OMS, Michael
Ryan, repetiu que
medidas de
conﬁnamento
devem ser usadas
para interromper o
contágio enquanto
não for possível
testar todos os
suspeitos, tratar os
contaminados,
rastrear os contatos
e testá-los e
isolá-los. “Sabemos
que eles também
podem transmitir o
Coronavírus, mas
ainda não
conhecemos a
intensidade”, disse
Maria.
Leia Mais
Fonte: Folha

Guedes confirma
mais duas parcelas
do auxílio
emergencial, mas
de R$ 300

O ministro da
Economia, Paulo
Guedes, disse que o
Brasil gastou quase
R$ 1 trilhão no
combate ao
Coronavírus desde
março. A fala foi
feita na 34ª reunião
do conselho de
governo, com o
presidente da
República, Jair
Bolsonaro, o vice,
Hamilton Mourão, e
os demais chefes de
pasta. Guedes
aﬁrmou, ainda, que
o governo deve
liberar mais valores,
além das parcelas
de R$ 300 do
auxílio
emergencial, que
ele chamou de
“uma aterrissagem”,
e que, segundo ele,
vai culminar na
uniﬁcação de vários
programas sociais e
o lançamento do
Renda Brasil, uma
repaginação do
Bolsa Família.
Leia Mais
Fonte: Correio Braziliense

AUTOMEDICAÇÃO
PODE COLOCAR

SUA SAÚDE
EM RISCO

Em caso de suspeita de Coronavírus, use os
canais de Telemedicina do Ministério da
Saúde, das Secretarias Estaduais ou procure
uma Unidade Básica de Saúde.

Todo cuidado é pouco. Proteja-se
e cuide de quem você ama!

